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- הכמעטים האיכותיהמדע והמחקר הם היתרונות , המוח הישראליש קשה לחלוק על הטענה

הארץ " החיים הקשים של המרצים("המנסים להסיט את הדיון  ולכן יש  של המדינה יםיחיד
האוצר יודע .  ביחס לשאר האוכלוסיהמשתכרים היטבישראלית האנשי האקדמיה כי ) 24.10.07

ובעיקר את מערכת הביטחון וחוקריה , בנק ישראל, פרקליטות(לתגמל סקטורים מיוחדים אומנם 
לה מה ? ולתחרותאבל מה לאקדמיה  ,התחרות שמציב השוק הפרטיכדי להתמודד עם , )עצמו

  ?ולכלכלה
  

החוקרים הישראלים . עוד לפני המצאת המושגיזציה השלים את תהליך הגלובלהעולם האקדמי 
מתמודדים יום יום ושעה שעה עם חוקרים העוסקים באותם תחומים ממש באוניברסיטאות 

מי יביא לפריצת : ואינו נגמר לעולם, מתיש, המאבק הוא מתמיד. עולםהאחרות בהמובילות 
מי ? מי יגלה את התגלית? תמי יראה את מה שעיניהם של אלפי חבריו בעולם טחו מלראו? הדרך

  ?ירשום את הפטנט
בהתמודדות מדובר . בצורה יוצאת מן הכללהזה  מתמודד בעולם הגלובלי תהישראליהאקדמיה 

פיתוח הקופקסון . הרבה כסף, בכסףגם מדובר כאן  אבלעקרונית המביאה כבוד גדול למדינה 
עוסקת בפיתוח ה ת מובילאיחברב. מקומה הנוכחיהזניק את חברת טבע ל, במכון וייצמן למשל

על פיתוחים שנעשו באוניברסיטה העברית והמבוססת , אמצעי בטיחות מתוחכמים ביותר לרכב
 .בישראל השנהביותר השקעת ההייטק הגדולה את לבנק ההשקעות גולדמן זקס ביצע , בירושלים

מה בכמשחקים שפותחו במרכז לרציונאליות באוניברסיטה העברית שמשו את משרד האוצר 
הרבה יותר ממה . ח'כמליארד ש, רק בשנה האחרונה, והכניסו למדינהמההפרטות האחרונות 

   .שהמרצים דורשים
: על הדעתשניתן לעלות  תחוםיום ובכל התרומה של האקדמיה הישראלית לכלכלה ניכרת בכל 

 בפיתוח, במחקר גנטי, בסטטיסטיקה,  הרציונאליותרבחק, במתמטיקה ובהצפנה, במדעי המחשב
חשיבות חקר את קשה להסביר לאנשי האוצר . ובהנדסה וזוהי רשימה חלקית, בספרנות, תרופות
אבל בכסף הם , לחיוניותה של המדינהההיסטוריה והארכיאולוגיה , הפילוסופיה, הלשון, הספרות

בכל רגע מתגלה משהו . האקדמיה הישראלית מלאה בפעילות יצירתית ומדהימה. אמורים להבין
   . בכל רגע נרקמת המצאהבכל רגע נעשית פריצת דרך, חדש

 או הממשלה והאוצר מאמינים כנראה שאת היצירתיות התוססת הזאת אפשר לקבל בחינם
 את שכר חברי ח מתשתיות המחקר בישראל והוליכו'הם קיצצו מיליארד וחצי ש. במחיר מבצע

השחיקה ביחס . אחר במדינה בתוך עשורלכל מגזר  ביחס 35%הסגל האקדמי לשחיקה של 
תלמיד המסיים  .עולה על מאה אחוזיםוהביו טק שבהם מועסקים תלמידינו , לתעשיות ההיי טק

בהרבה על שכרם של טובי  ההעולסכום , כשכר ראשון, את לימודיו אצלנו מרוויח מיידהיום 
למדו את כבר ) גלובליסטי(שאיתם אנחנו נמצאים בקשר חברות האוניברסיטאות וה! מוריו
 ניתן לרכוש אותם, עלוביםשל אנשי האקדמיה הישראלים ותנאי המחקר שכר המכיוון ש: הפטנט

רק השנה עזבו שני חוקרים בכירים את בית הספר למדעי המחשב ופנו לעבודה . כמעט ללא תחרות
מן החוקרים הישראלים המלמדים בארצות הברית ניתן היה להקים רק . בגוגל ובמייקרוסופט
  . בישראל,מובילה, אוניברסיטה נוספת

  
שאנשי האוצר מאמינים נראה . היא ניסוי אלכימאי מענייןבשכר ובתשתיות השחיקה הכפולה 

כמו אלפי , אבל הניסוי האלכימאי הזה. זהבלהשקיע חול ולקבל באמת ובתמים שניתן לקבל 
  .בכל הדורות נועד להיכשלקודמיו 

 את משכורות החוקרים צריך לקדם ולא לשחוק, תשתית אקדמית עולה כסף: העקרונות ברורים
  .וההשוואות שמציע האוצר מגוחכות

, האוצר ופקידיו. זאת ואין בלתה, זוהי התשתית לכלכלה הישראלית של העשורים הבאים
  .ת תיהרס יהיה בלתי אפשרי לשקמהאם התשתית הזא. הממשלה ושריה מחויבים לפעול ומיד

  
   ספר למדעי המחשב ולהיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושליםה יבבתבכירים הכותבים הנם חוקרים *


